
A tagállamok által közölt információ az EK- Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalko-
zásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i 70/2001/EK
bizottsági rendelettel, illetve annak 2004. február 25-i 364/2004/EK bizottsági rendelettel való

módosításával összhangban nyújtott állami támogatásról

(2005/C 187/09)

(EGT vonatkozású szöveg)

Támogatás száma XS 115/04

Tagállam Magyarország

Régió -

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalat neve

Európai Technológiai Felzárkóztatási Beruházási Hitelprogram

Jogalap A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három
éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 39. § (3) bekezdése, a Magyar
Fejlesztési Bank Rt. program dokumentuma.

A támogatási program keretében terve-
zett éves költségvetés, illetve valamely
vállalatnak nyújtott egyedi támogatás
összege

400 millió EUR 2006. december 31-ig, nincs éves költségvetés.

Maximális támogatási intenzitás A regionális támogatási térképpel összhangban.

Végrehajtás időpontja 2004. április 30.

A támogatási program vagy egyedi
támogatás nyújtásának időtartama

2006. december 31.

A támogatás célja Kedvezményes beruházási hitel nyújtása a következő célokra:
– Energiaracionalizálást eredményező technológiai fejlesztés,
– Kapacitás-kihasználtságot javító fejlesztés,
– Információs-kommunikációs technológiai fejlesztések,
– Hozzáadott értéket növelő és termelési hatékonyságot javító fejlesztés,
– Közvetett (pl.: csomagolástechnika) és közvetlen termelési infrastruktúrafej-

lesztés,
– Környezeti károk kiküszöbölését célzó technológiai fejlesztés,
– Termékek feldolgozottsági szintjét növelő fejlesztés,
– Az EU környezetvédelmi, munkavédelmi és biztonsági előírásainak történő

megfelelést elősegítő fejlesztés,
– Beszállítói kapcsolatok erősítése a gyártás-technológiai feltételek korszer-

űsítésével, hálózatok kialakításával,
– Munkahelyteremtést elősegítő fejlesztés.

Érintett gazdasági ágazat minden ágazat
Megjegyzések: A program hivatkozik a multiszekto-
rális keretszabály korábbi ESZAK-ágazatokra vonat-
kozó szabályaira. Programból mezőgazdasági és halá-
szati tevékenység nem támogatható

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Név:
Magyar Fejlesztési Bank Rt.

Cím:
Budapest, 1051 Nádor u. 31.

Egyéb információ A program HU-22/2004 számon szerepel a létező támogatások listáján. Költ-
ségvetése 2004. augusztus 7-én 320 millió euróról 400 millió euróra emelke-
dett, egyéb feltételei nem módosultak.
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A támogatás száma XS 118/03

Tagállam: Német Szövetségi Köztársaság

Régió Brandenburg tartomány

A támogatási rendszer megnevezése,
illetve egyedi támogatások esetén a
kedvezményezett vállalat neve

Irányelvek projektek részfinanszírozását szolgáló kezességvállaláshoz a
Lengyel Köztársaságban a Bürgschaftsbank Brandenburg részéről 2003. január
1-től

Jogalap Haushaltsgesetz des Landes Brandenburg 2002/2003 § 3 Abs. 1 im Gesetz-
und Verordnungsblatt I/12, S. 321.

A rendszer várható éves költségei,
illetve az egy vállalatnak adható egyedi
támogatás teljes összege

A kezességvállalási keret a lengyel kezességvállalási irányelv szerint a 2002. és
2003. évekre összesen 4,5 millió EUR-t tesz ki. A Bürgschaftsbank Branden-
burg eddig három brandenburgi vállalat számára vállalt kezességet összesen
817 409,00 EUR értékben. Brandenburg tartomány eddig
EUR 319 826,50 EUR mértékben vette igénybe a kezességet, az egyik vállal-
kozás fizetésképtelensége miatt. Jelenleg még 506 000,00 EUR volumenben
áll fenn kezességvállalás. A jövőben is ehhez hasonló volumennel számolnak.

Maximális támogatásintenzitás: A rendelet 4. cikkének (2) – (6) bekezdésével és 5.
cikkével összhangban

Igen

A jóváhagyás időpontja 2004. január 1-től

A szabályozás időtartama, illetve az
egyedi támogatások kifizetése

2006. december 31-ig

A támogatás célja Kis- és középvállalkozások támogatása Igen

Érintett gazdasági ágazatok A kezességek a következőkre korlátozódnak:
a teljes feldolgozóipar
az összes szolgáltatás

A támogatást megadó hatóság neve és
címe:

Név:
Bürgschaftsbank Brandenburg GmbH

Cím:
Schwarzschildstraße 94
14480 Potsdam
E-mail: info@bb-brbg.de
www.bb-brbg.de

Egyedi támogatások nagyobb projek-
tekhez

A rendelet 6. cikkével összhangban
Az intézkedés támogatások engedélyezését kizárja,
illetve feltételezi minden támogatási szándék Bizott-
ságnál történő előzetes bejelentését,
a) ha a projekttel kapcsolatos teljes támogatható

költség legalább 25 millió EUR-t tesz ki és

– a bruttó támogatásintenzitás legalább 50 %-ot
tesz ki, vagy

– azokon a területeken, ahol regionális támoga-
tások adhatók, a nettó támogatásintenzitás leg-
alább 50 %-ot tesz ki, vagy

b) a támogatás teljes volumene legalább 15 millió
EUR-t tesz ki.

Igen
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